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Београд, 7. јул 2020. године
03-07 број: 612-4583/12-19
На основу члана 6 став 3 Статута Задужбине Ђоке Влајковића, број: 06-292/912 од 23. јануара 2012. године, Одлуке Одбора Задужбине о расписивању Конкурса
Задужбине Ђоке Влаjковића за подршку студентима у стручном и научном
усавршавању, 03-07 број: 612-4583/1-19 од 7. новембра 2019. године, на седници
одржаној 7. јула 2020. године, Одбор Задужбине Ђоке Влајковића донео је следећу:
ОДЛУКУ
1. ДОДЕЉУЈЕ СЕ финансијска подршка за стручно и научно усавршавање у
нето износу од 30.000,00 динара следећим студентима Универзитета у Београду:
1. Вањи Малеванов, студенткињи Архитектонског факултета, за
трошкове превоза и боравка у иностранству током стручне праксе,
усавршавања и школовања на Sustainability Office, University of Sharjah,
Sharjah, UAE, у периоду од 1 септембра до 31. децембра 2020. године;
2. Божидару Поцевском, студенту Медицинског факултета, за учешће на
8th International Student Congress in Graz, Austria, који је одржан 22. маја
2020. године, трошкове превоза, смештаја и котизације;
3. Урошу Јосићу, студенту Стоматолошког факултета за смештај и
боравак на докторским студијама на Универзитету у Болоњи.
2. ОДОБРАВА СЕ додела финансијске подршке за стручно и научно
усавршавање у нето износу од 30.000,00 динара, по достави потврде
организатора/факултета о одржавању скупа и учешћу кандидата, следећим
студентима Универзитета у Београду:
1. Миодрагу Андријевићу, студенту Економског факултета, за трошкове
котизације и учешће на 2020 LSE Summer School, UK, која је требало
да се одржи у периоду од 22. јуна до 21. августа 2020. године;
2. Ивици Васићу, студенту Економског факултета, за трошкове
котизације и учешће у ИЕН Летњој школи економетрије 2020, која је
требало да се одржи у периоду од 29. јуна до 3. јула 2020. године;
3. Неди Младеновић, студенткињи Медицинског факултета, за трошкове
превоза у Мексико у организацији IFMSA, ради обављања стручне
праксе у периоду од 1-28. марта 2021. године;
4. Свјетлани Самарџији, студенткињи Филозофског факултета, за
трошкове смештаја, превоза и учешћа на Годишњем међународном
научном скупу Института друштвених наука Београд, који је требало
да се одржи на Сребрном језеру 22. и 23. маја 2020. године;
5. Марији Кувекаловић, студенткињи Филолошког факултета, за
трошкове превоза и боравка у Руској федерацији на Московском
државном универзитету „М. В. Ломоносов“ ради научног усавршавања,
које би требало да се одржи у периоду март-април 2021. године.

Образложење
Одбор Задужбине Ђоке Влајковића, на седници одржаној 7. новембра 2019.
године, донео је Одлуку о расписивању Конкурса Задужбине Ђоке Влаjковића за
подршку студентима у стручном и научном усавршавању, 03-07 број: 612-4583/1-19.
Одлуком је предвиђена додела 10 (десет) финансијских подршки за стручно и научно
усавршавање незапослених студената основних, мастер и докторских академских
студија Универзитета у Београду, у нето износу од 30.000,00 динара по учешћу или
боравку, које подразумева учешће на научним и стручним скуповима у земљи и
иностранству и боравак у иностранству у оквиру основних, мастер и докторских
академских студија. Критеријум за добијање подршке је да усавршавање
започиње/траје у периоду од 1. маја 2020. године до 1. маја 2021. године, док је рок за
подношење пријава био од 3. фебруара до 31. марта 2020. године године, а услед
проглашења ванредног стања у Републици Србији због епидемије корона вируса,
одлуком Одбора Задужбине 03-07 број: 612-4583/11-19 од 7. априла 2020. године, рок
је продужен до 21. маја 2020. године. До наведеног рока пристигло је 9 (девет)
пријава.
Чланом 6 став 3 Статута Задужбине Ђоке Влајковића, број: 06-292/9-12 од 23.
јануара 2012. године, прописано је да одлуку о додели средстава Задужбине, која се
користе за остварење циљева Задужбине, доноси Одбор Задужбине.
Имајући у виду околности пандемије вируса корона, као и то да су неки од
организатора до даљњег одложили одржавање стручних и научних скупова, а да су
пријављени студенти из диспозитива Одлуке испунили услове Конкурса, одлучено је
да студентима, који на тражење Стручне службе Универзитета у Београду до 1. јула
2020. године нису били у могућности да доставе потврду организатора о одржавању
скупа у одређеном термину и учешћу кандидата, средства буду уплаћена када такву
потврду прибаве, без обзира на датум одржавања скупа.
Из свега наведеног одлучено је као у диспозитиву.
ПРЕДСЕДНИК
ОДБОРА ЗАДУЖБИНЕ
проф. др Драгана Милић

